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Pro zemědělce vrcholí v současné době žňové práce, jejichž výsledky jsou hlavním zdrojem 
příjmů pro příští období a umožní jim hospodařit dále.
Všichni zemědělci jsou na polích a nelze je v období července a srpna svolávat na workshopy, 
semináře apod. Proto se Informační centrum při OAK Most rozhodlo zajet přímo za nimi až 
na pole a projednat s nimi aktuální záležitosti. Výjezdní jednání se uskutečnilo 13. 7. 2018 
v pátek, kdy skupina Informačního centra OAK Most vyjela přímo za zemědělci. K této 
skupině se přidala i vedoucí odboru zemědělství a životního prostředí Ústeckého kraje Ing. 
Monika Zeman, MBA a Ing. Šárka Kratochvílová, bývalá zaměstnankyně statku Most –
zootechnička, vedoucí provozu živočišné výroby.

Skupina projela údolní část Mostecka – všichni zemědělci byli na polích a sklízeli obiloviny a 
řepku. Všech 21 kombajnů z Mostecka bylo v pilné práci. Prohlédli jsme si porosty obilovin, 
cukrovky, kukuřice, travní porosty, navštívili jsme pastevní areály pro skot a také nová sila na 
zpracování obilí farmáře Zdeňka Horáka v Sušanech o kapacitě 10.000 tun. 

    

V přestávkách jsme na polích hovořili s majiteli firem a informovali je o aktuálních 
záležitostech SZP po r. 2020. Samozřejmě, že debata zamířila i do vlastních žní; sklizeň se jeví 
o 10 – 20% nižší než v předchozím roce v důsledku sucha, které silně postihlo tuto oblast. Vše 
se točilo o cenách komodit, neboť informací o vývoji cen je málo a chybí dlouhodobý výhled. 

Prohlédli jsme si nová sila v Sušanech, která zasáhla do zpracování obilovin poprvé v loňském 
roce a budou naplněna i v letošním roce, což má velkou výhodu pro zemědělce v tom, že 
obilí prodá, až budou nejvýhodnější ceny. 
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Na dotaz, proč tak velkou investici farmář připravuje nikoliv z PRV, ale z PGRLF jen za dotaci 
z úroků, zemědělec odpověděl, že PRV se jeví jako velmi složité, zdlouhavé s neúměrnou 
byrokracií, kdežto k PGRLF je žádost velmi jednoduchá, rychle vyřízená, a úvěry zemědělcům 
dá každá banka, protože zemědělci patří mezi jedny z nejlepších klientů u financujících 
poboček bank. Zejména MONETA BANK, která se zemědělci velmi úzce spolupracuje a 
vychází jim vstříc.
Dále jsme navštívili 4 pastevní areály na Mostecku, kde se pase 300 ks masného skotu a 170 
ks telat plemene Charolais a Limousine. Na pastvinách jsou velké problémy s krmením. První
seč činila jen 50 %, druhá seč zatím nenarostla. Dobytek na pastvě nemá krmení, a proto se 
musí přikrmovat. Živočišná výroba bude v letošním roce činit zemědělcům nemalé problémy.

   

Návštěvu zemědělců na polích jsme ukončili kolem 16. hodiny. Celá skupina byla s průběhem 
dne velmi spokojena, všude se sklízelo s plným nasazením, někteří odváželi sklizeň obilí a 
řepku přímo k odběrateli, jiní do výkupních závodů. Farmář Zdeněk Horák z pole odvážel 
sklizenou ozimou pšenici přímo do vlastních sil. Parametry obilí byly ve většině případů 
dobré a splňovaly hodnoty potravinářské pšenice. 

I tento způsob informování zemědělců je vhodný, jinak zemědělce aktuálně informujeme 
denně prostřednictvím webových stránek.
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